
 

                   

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO  
SP nr 1 IM J. KUSOCIŃSKIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. 

 
POLISA: 184 nr 1008236 
OKRES UBEZPIECZENIA: 2018.10.01 – 2019.09.30 
SKŁADKA: 50 zł. 
 

 

ZAKRES PODSTAWOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA  
Śmierć wskutek NW  17.000,- zł. 

Śmierć wskutek NW w środku lokomocji lub aktów sabotażu  
i terroru na terenie UE (dodatkowa suma ubezpieczenia) 

8.500,- zł. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 30.000,- zł. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu  
i terroru na terenie UE (dodatkowa suma ubezpieczenia) 

15.000,- zł. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NW w przypadku gdy  
nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 

450,- zł. 

Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 12.000,- zł. 

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW 400,- zł. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia 200,- zł. 

 

ZAKRES DODATKOWY SUMA / LIMIT UBEZPIECZENIA 
Klauzula nr 1 - zwrot kosztów leczenia 12.000,- zł. 
Klauzula nr 2 - dzienne świadczenie szpitalne 35 zł / dzień, limit 3 150,- zł. 
Klauzula nr 4  – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego 
zachorowania Ubezpieczonego 

1.000,- zł.  

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 12.000,- zł. 
Klauzula nr 7 - zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia 
środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego 

12.000,- zł./500 zł dla uszkodzenia 
sprzętu. 

Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci 
prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW  

1.500,- zł. 

Klauzula nr 12- dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł / dzień, limit 2 000,- zł. 
Klauzula nr 15 – iMe Kids Secure 1 zgłoszenie 

 
 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:  
Aby dziecko zostało objęte ochroną ubezpieczeniową, składkę należy opłacić nie później  
niż do dnia 15.10.2018 r. na nr konta Compensa TU S.A. VIG: 19 1240 5918 1111 0000 4911 4951 . 
 
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY OBOWIĄZKOWO WPISAĆ:  
Nr polisy 184 nr 1008236, imię i nazwisko dziecka oraz nr klasy, 
np. 184 nr 1008236, Jan Kowalski, klasa 1a 
 

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć 

powstałe na terytorium całego świata (24h na dobę). 

 

 



 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego 
Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek  
w rozumieniu OWU uznaje się również:  

• zawał serca i udar mózgu,  
• usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, 
• utonięcie, 
• atak epileptyczny,  
• omdlenie 

 
 
Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w tym: karate, judo, 
capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony prowadzonych  
w placówce oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w ramach SKS, UKS i w 
pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu. 
 
Warunki Ubezpieczenia 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się 
oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184 zatwierdzone przez Zarząd 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 
2018 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 24 kwietnia 2018 r., są dostępne na stronie 
internetowej: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/ oraz na stronie internetowej szkoły 
http://sp1ozarow.pl/ubezpieczenie-szkolne/.  
Dokonanie wpłaty składki jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania treści 
powyższych warunków umowy. 
 
 
Dane Osobowe 
Administratorem danych osobowych jest: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 

Insurance Group  z siedzibą  w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa). Treść 

dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych" jest dostępny na stronie 

internetowej: https://www.compensa.pl/dane-osobowe/ oraz na stronie internetowej szkoły 

http://sp1ozarow.pl/ubezpieczenie-szkolne/ .  

Dokonanie wpłaty składki jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z informacjami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych przez Compensa TU S.A. VIG.  

 
Likwidacja Szkód 
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku 
podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez 
powoływania komisji lekarskiej).  W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu 
może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania 
wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legitymacji z placówki 
oświatowej.  
 
 
Formy zgłoszenia szkody  
• Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa,  
Al. Jerozolimskie 162  
• Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY  
• Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa www.compensa.pl  
• Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii:  
telefony do Call Center Compensa: 22 501 61 00; 801 120 000. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

WARUNKI WYPŁATY W RAMACH KLAUZUL DODATKOWYCH 

 
Klauzula nr 1:  
Koszty Leczenia - wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu:  
 udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej  
 wizyt i honorariów lekarskich 
 pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), 
 nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza  

 transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala/ambulatorium 

 zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych (1.000 zł na odbudowę zębów stałych, nie więcej  
niż 300 zł na jeden ząb). 

 

Klauzula nr 2:  
Dzienne Świadczenie Szpitalne - świadczenie przysługuje, jeśli pobyt w szpitalu trwał co najmniej  
2 dni, nie mniej niż 16h (wypłata od pierwszego dnia) za każdy dzień pobytu, aż do wyczerpania limitu 
odpowiedzialności. Świadczenie wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego. 
 
Klauzula nr 4: 
Poważne Zachorowanie - zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie objętym ochroną 
ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli (z uwzględnieniem upływu okresu karencji  
- o ile zgodnie z postawieniami §1 miał zastosowanie), jedno z zachorowań: anemia aplastyczna, choroba 
tropikalna, guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, 
udar mózgu, zawał serca. 

 
Klauzula nr 6:  
Koszty Rehabilitacji – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową  
w ramach umowy, wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
z tytułu:  
 zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów; 
 zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza / rehabilitanta, w związku z rehabilitacją mającą na 

celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów. 

 

Klauzula nr 7:  

Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego – 

zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym Załącznik 1 do OWU środki niezbędne 

w celu wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym 

ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy. 

 

Uszkodzenie sprzętu medycznego – uszkodzenie środków specjalnych lub  innego  sprzętu medycznego 

(takiego jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające 

proces leczenia) w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

 

Klauzula nr 10: 

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek 

nieszczęśliwego wypadku 

Wypłata na podstawie: 

 Aktu zgonu  
 Dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu prawnego opiekuna Ubezpieczonego wystawionego 

przez szpital, policję lub inną uprawnioną instytucję. 



 

 

 

 

Klauzula nr 12: 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby. 

Wypłata: 

 Za każdy dzień, maksymalnie do limitu odpowiedzialności 
 Pobyt w szpitalu co najmniej 5 dni  
 Dostarczenie karty leczenia szpitalnego  
Ważne: Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego następuje, jeżeli pobyt w szpitalu związany jest  

z chorobą zdiagnozowaną w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Klauzula nr 15: 

Compensa iMe  

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć 

serwisu informatycznego iMe polegającej na: 

 weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych; 
 ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych; 
 blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po 

elektronicznym wyrażeniu zgodny przez rodzica; 
 stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi; 
 skanowaniu antywirusowym i maleware; 
 weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna; 
 zdalnej diagnostyce i naprawie niewłaściwie działającego oprogramowania, jeżeli w okresie 

ubezpieczenia nastąpiła awaria urządzenia. 
Pomoc informatyczna: dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; przysługuje 1 raz w rocznym 

okresie ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego.    

 

Wszelkie faktury/rachunki powinny być wystawiane imiennie na dziecko, które podlega ubezpieczeniu. 
 
Szczegółowe informacje o warunkach wypłaty świadczenia z Klauzul Dodatkowych zawarte są w OWU - 
ubezpieczenie szkolne III 184. 
 
 
 
Informacje dodatkowe:  
ASAP UBEZPIECZENIA 
Marzena Stanowska 
Tel. 501 677 412 
 

 


